
SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA

Certificat  de  capacitació  en
valencià i en llengües estrangeres i
Diploma de Mestre/a  de Valencià

Sol·licitud 
Inscripció en el registre de títols 
(Resolució 4/06/2013)

A. Dades personals

Nom i cognoms DNI/NIE

Adreça electrònica Telèfon 

B. Sol·licitud de certificat de capacitació

Certificat de capacitació en valencià. Requisits (marqueu el que corresponga)

 Graus (C1 + itinerari)
 Pla antic anterior a 2013 (itinerari de 24 crèdits)

 Curs específic posterior al 2013 (C1 + curs específic)
 Convalidació de capacitació de Catalunya o les Illes

 Diploma de Mestre de Valencià. Requisits (marqueu el que corresponga)

        Itinerari de 40 crèdits                        Curs de 32 crèdits  Convalidació

Documentació que s’adjunta

 Certificat de notes i dipòsit del títol
 Nivell C1 de valencià
 Títol que es vol convalidar

    Acreditació d’estar en possessió del certificat de
 cursos específics per a l’obtenció del certificat de
 capacitació

Certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengües estrangeres (marqueu el que corresponga)

 Llengua estrangera (B2 + curs específic)  Certificat de convalidació de la llengua estrangera

 Acreditació d’estar en possessió del certificat de cursos específics per a l’obtenció del certificat de 

        capacitació en llengua estrangera

Documentació que s’adjunta

 Nivell B2

 Títol que es vol convalidar

C. Inscripció en el registre de títols de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Resolució 4/06/2013)

Autoritze la Universitat Jaume i a cedir les meues dades a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a l’efecte de
la tramitació de la inscripció en el registre previst en la disposició cinquena de la Resolució de 4 de juny de 2013
(DOCV núm. 7054, de 26 de juny de 2013).

M'han informat que el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les
meues dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

IMPORTANT: abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al
revers, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

(Firma i data)

,  d  de 20 
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INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament Universitat Jaume I.

Finalitat del 
tractament

Gestió administrativa de l'expedició del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o
Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre/a de Valencià.

Legitimació

Orde 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les
titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües
estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

Destinataris
Les dades es comunicaran a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’efecte del seu
registre, tractament estadístic i comunicació amb la persona interessada.

Drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició
al tractament davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica)  o,  presencialment,  a  l'Oficina
d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària - Locals 14-15.

Informació 
addicional

Podeu  consultar  la  informació  addicional  i  detallada  sobre  aquest  tractament  de  dades  a
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U060

https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U060
https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
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